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Pendahuluan 

 Salah satu faktor penunjang dalam perkuliahan adalah kemampuan mahasiswa untuk 

menelusur referensi karya ilmiah. Hampir semua mata kuliah yang diajarkan menuntut 

mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah. Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, 

maka penelitian harus disandarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Karena dengan melakukan telaah pustaka atau tinjauan pustaka akan membentuk ide dari 

pengetahuan yang terakumulasi dan penulis dapat belajar dari hal-hal yang dilakukan oleh 

orang lain dan menjadikannya sebagai dasar untuk melakukan penelitian2. 

 Tinjauan pustaka merupakan tahap awal dalam melakukan sebuah penelitian. dengan 

mempelajari, membandingkan, mereplikasi, atau melakukan kritik terhadap penelitian yang 

dilakukan sebelumnya, maka tinjauan pustaka menjadi bacaaan awal untuk menentukan arah 

penelitian. manfaat yang diperoleh dengan tinjauan pustaka adalah: 

1. Membantu untuk mempersempit topik penelitian agar lebih fokus. Dengan tinjauan 

pustaka yang dilakukan, penulis dapat menjadikan tinjauan pustaka sebagai model 

untuk memfokuskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian, membuat 

rancangan penelitian, sebagai acuan untuk membuat alat ukur variable yang akan 

diteliti, dan juga sebagai acuan untuk menganalisis data penelitiannya. 

2. Dapat dijadikan sebagai ide awal penelitian, isu-isu yang berkembang dan dapat 

dijadikan sebagai penelitian yang terkinikan, dan juga terminologi yang terkait dengan 

topik penelitian. 

3. Merangsang kreatifitas peneliti dan meingkatkan rasa ingin tahu. 

4. Sebagai contoh model pembuatan laporan bagi peneliti yang belum pernah melakukan 

penelitian. 

5. Meningkatkan kemampuan penelitian 

6. Sebagai pijakan untuk dapat melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur 

penelitian 

7. Sebagai pendukung ide dan pernyataan penelitian. Penelitian dapat dianggap penting 

dan layak untuk diteliti ketika penelitian tersebut punya acuan yang jelas3. 

 

 Tinjauan pustaka dapat dilakukan dengan cara yang sistematis. Sebelum melakukan 

pencarian, peneliti harus menetapkan dulu topik penelitian yang akan dibahas. Dengan topik 

yang jelas, maka proses pencarian akan bisa lebih fokus dan lebih mudah mengakses dari 

sumber-sumber yang baik kredibilitasnya. Sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai 

rujukan atau tinjauan karya ilmiah adalah; 

1. Laporan Penelitian 

Laporan penelitian merupakan hasil kajian penelitan peneliti sebelumnya dan 

dituangkan dalam bentuk laporan riset.  

2. Artikel Jurnal Ilmiah 

                                                             
1 Pustakawan Ahli Madya IAIN Kediri. 
2 Neuman, “Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, p. 142. 
3 Anwar. “Cara Mudah Mengakses Literatur Secara Online dan Mengelolanya”, p 3-4. 



Sebagian besar penelitian diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah yang diterbitkan. Saat 

ini ada banyak sekali publikasi-publikasi jurnal karya ilmiah yang dapat dijadikan 

sebagai sumber rujukan yang terpercaya. 

3. Buku Ilmiah 

Untuk mendapatkan sumber rujukan berupa buku, penulis dapat merujuk pada katalog 

buku yang diterbitkan oleh perpustakaan. Kebanyakan perpustakaan membuat katalog 

berbasis online yang dapat digunakan untuk menemukan buku tentang topik penelitian 

yang dibutuhkan. 

4. Skripsi, tesis dan Disertasi 

Setiap perguruan tinggi pasti menghasilkan karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan 

disertasi. Bahkan sekarang ini mulai dikembangkan layanan karya ilmiah berbasis 

online. Hal ini memudahkan peneliti untuk melihat penelitian-penelitian yang sudah 

dilakukan. 

5. Dokumen Resmi Pemerintah 

Dokumentasi pemerintah ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan Menteri dan lain sebagainya. 

6. Penyampaian Makalah 

Dapat berupa artikel atau prosiding. 

 

Penelusuran Buku 

1. Penelusuran Buku Koleksi Perpustakaan IAIN Kediri 

 Saat ini, Perpustakaan IAIN Kediri mempunyai koleksi sekitar 20.000 judul dan 

sekitar 50.000 eksemplar. Untuk memudahan pencarian, maka proses pertama yang 

dilakukan ketika ke perpustakaan adalah melakukan pengecekan melalui computer OPAC 

atau penelusuran koleksi melalui aplikasi daring. berikut ini akan di tampilkan proses 

penelusuran koleksi menggunakan katalog online (OPAC). 

 

a. Buka link alamat OPAC online di http://opac.iainkediri.ac.id/ 

 
 

b. Pada beranda depan terdapat menu info perpustakaan, Cek Peminjaman Buku, 

Pustakawan dan bantuan pencarian. Info perpustakaan berisi tentang informasi yang 

berkaitan dengan perpustakaan. Cek Peminjaman Buku merupakan menu untuk 

melakukan pengecekan buku yang sudah dipinjam pemustaka sekaligus riwayat buku 

apa saja yang sudah pernah dipinjam. Menu Pustakawan berisi tentang petugas-petugas 

yang dimiliki oleh perpustakaan. Dan menu Bantuan Pencarian berisi tentang bantuan 

singkat penelusuran buku secara online. 

http://opac.iainkediri.ac.id/


c. Penelusuran cepat (sederhana) 

Penelusuran cepat merupakan penelusuran secara sederhana berdasarkan kata yang 

mewakili judul koleksi, pengarang, tema (subyek) dan lain sebagainya. Kelemahan dari 

pencarian sederhana ini adalah hasil pencarian menjadi semakin banyak dan tidak 

spesifik. Namun jika masih kebingungan dalam mencari referensi, model pencarian ini 

sangatlah bagus untuk menjaring judul-judul koleksi yang kita inginkan. Untuk 

melakukan penelusuran sederhana, cukup dengan mengetikkan kata kunci pada kotak 

dialog pencarian. 

a. Masukkan kata kunci dan klik tombol pencarian (tekan tombol enter) 

Contoh : 

 

 
 

 
 

b. Hasil pencarian 

 
 



 
 

Keterangan : 

Hasil pencarian memuat informasi tentang jumlah judul yang sesuai dengan kata 

kunci dan detail-detail judul koleksi. 

d. Penelusuran Secara spesifik 

Penelusuran spesifik merupakan penelusuran koleksi berdasarkan kata tertentu saja. 

Misalkan nama pengarang saja, subyek (tema) buku dan lain sebagainya. Langkah-

langkah penelusuran hamper sama dengan penelusuran cepat, namun yang 

membedakan adalah sebelum proses penelusuran harus menentukan kategori 

penelusuran. Langkah-langkah penelusuran secara spesifik adalah : 

a. Klik tombol pencarian spesifik dibawah dialog box pencarian 

 

 
 

b. Menentukan jenis pencarian berdasarkan kategori 

 
 

Kategori dibagi menjadi 7, yaitu 

Judul : pencarian koleksi berdasarkan kata kunci pada field (bagian) judul saja. 

Pengarang : pencarian yang hanya fokus pada field pengarangnya saja 

Subyek : pencarian berdasarkan tema 

ISBN/ISSN : pencarian berdasarkan nomer ISBN buku 



GMD (General Material Designation) : pencarian berdasarkan jenis bahan koleksi 

seperti slide, text, globe, software, video dan lain sebagainya. Namun 

untuk saat ini, di Perpustakaan IAIN Kediri hanya memiliki koleksi 

dengan GMD text saja. 

Tipe Koleksi : pencarian berdasarkan tipe koleksi. Di Perpustakaan IAIN Kediri 

terdapat 9 (Sembilan) tipe koleksi yaitu koleksi umum, koleksi referensi, 

koleksi tendon, koleksi BI Corner, laporan penelitian, prosiding, skripsi, 

tesis dan disertasi. 

Lokasi : untuk saat ini, koleksi hanya ada di Perpustakaan Pusat IAIN Kediri. 

c. Masukkan kata kunci ada kotak dialog yang tersedia dan tekan enter. 

 
 

d. Hasil pencarian 

 
 

Keterangan : ditemukan 2.537 koleksi yang berkaitan dengan subyek pendidikan. 

 

e. Menampilkan data hasil penelusuran 

a. Untuk menampilkan detail hasil penelusuran, silahkan klik pada tulisan judul 

koleksi yang sesuai atau klik tombol “detail cantuman”. 



 
 

b. Tampilan detail catuman 

Detail Rekod memuat keterangan : 

Judul dan nama pengarang : Manajemen pendidikan : mengatasi kelemahan 

pendidikan islam di indonesia 

Edisi : Cet. 6 

Nomor panggil : 2X7.3068598 ABU m 

Ini berkaitan dengan kode katalogisasi yang menentukan dimana buku. 

koleksi itu disimpan. Sebagai contoh : pada nomor panggil tertulis 

2X7.3068598 ABU m,  

Anda bisa mendapatkan buku tersebut di rak dengan nomor 2X7.3068598.  

ABU berarti nama awal pengarang  

m berarti abjad pertama dari judul buku tersebut (Pendidikan Islam - 

Manajemen).  

ISBN/ISSN  : 9793465026 

Pengarang  : Abuddin Nata 

Subyek  : Pendidikan Islam - Manajemen -- Indonesia 

Klasifikasi : 2X7.3068598 

Bentuk media : Buku Tercetak 

Bahasa : Indonesia 

Penerbit  : Prenadamedia Group 

Tahun terbit : ©2003, 2018 

Tempat terbit : Jakarta 

Kolasi : xvi, 417 hlm., ilus. ; 23 cm (Kolasi adalah jumlah halaman dan tinggi buku) 

 



 
 

c. Hal-hal yang perlu di perhatikan adalah 

Setelah berhasil melakukan penelusuran, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan 

dicatat sebelum menelusur ke rak buku adalah : 

a. Melihat ketersediaan koleksi 

Ketersediaan koleksi menunujukkan apakah koleksi dapat dipinjam atau tidak, 

sedang dipinjam atau tidak dan jika masih dipinjam oleh pemustaka lain, 

terdapat informasi kapan seharusnya koleksi tersebut harusnya dikembalikan. 

 
 

Informasi-informasi yang terdapat di bagian ketersediaan adalah 

Kode Koleksi : yaitu kode eksemplar buku yang ada di perpustakaan 

Nomer Panggil : yaitu informasi tentang lokasi buku di rak. Biasanya ditandai 

dengan angka dan diikiti oleh 3 huruf kapital dan 1 huruf kecil. 

Lokasi : yaitu letak ruangan koleksi berada 

Ketersediaan : ada 3 kategori yaitu tersedia (bisa dipinjam), tersedia namun 

tidak untuk dipinjamkan (hanya bisa dibaca ditempat), dan terpinjam (koleksi 

sedang dipinjam oleh pemustaka lain). 

b. Mencatat Nomer panggil 

Informasi nomer panggil terdapat dalam detail koleksi. Nomer panggil berisi 

informasi tentang : 



Nomer kode katalogisasi : 371.2 (Ini berkaitan dengan kode katalogisasi yang 

menentukan dimana buku itu disimpan dalam rak.  

Kode pengarang : ABU berarti 3 digit awal nama pengarang  

Kode Judul : m berarti abjad pertama dari judul buku tersebut 

 

 
 

2. Penelusuran buku digital Perpustakaan IAIN Kediri 

 Selain menyediakan koleksi berbasis tercetak, perpustkaaan IAIN Kediri juga 

memiliki koleksi-koleksi berbasis digital. Koleksi ini dapat dibaca langsung melalui aplikasi 

berbasis Windows Operating System maupun berbasis Android. Langkah-langkah untuk 

mengakses koleksi tersebut adalah: 

a. Download aplikasi melalui alamat https://kubuku.id/download/pustaka-digital-iain-

kediri/ dan pilih yang sesuai dengan operating system yang digunakan. Kemudian instal 

aplikasi kedalam perangkat yang kita gunakan. 

 
 

b. Pada jendela depan aplikasi perpustakaan digital IAIN Kediri anda akan diminta untuk 

melakukan login kedalam aplikasi. 

 
c. Jika anda belum terdaftar dalam database, maka anda diharuskan melakukan proses 

pendaftaran terlebih dahulu dengan cara klik tombol dibawah jendela. 

 
d. Masukkan data pada kotak dialog yang telah disediakan. 

https://kubuku.id/download/pustaka-digital-iain-kediri/
https://kubuku.id/download/pustaka-digital-iain-kediri/


     
 

Note :  

1. Kartu identitas yang diupload adalah Kartu Mahasiswa IAIN Kediri yang masih 

aktif. 

2. No. Identitas merupakan Nomer Induk Mahasiswa IAIN Kediri. 

 

e. Jika sudah berhasil melakukan registrasi, maka silahkan ditunggu 2x24 jam untuk proses 

aktivasi oleh administrator. 

 
 

f. Jika sudah terdaftar, maka lakukan login kedalam aplikasi. 

 



g. Setelah proses login berhasil, maka akan menampilkan beranda depan koleksi digital 

Perpustakaan IAIN Kediri. Beranda depan menampilkan koleksi berdasarkan kategori 

dan subyek tertentu yang berguna untuk memudahkan dalam pencarian. 

 
 

h. Selain mencari berdasarkan tampilan dari beranda Pustaka Digital IAIN Kediri, kita juga 

bisa memanfaatkan form pencarian yang terdapat pada jendela atas layar. 

 
 

i. Hasil pencarian akan ditampilkan sebagai list buku sekaligus desain sampul buku 

tersebut. 

 
 

 

j. Untuk membaca isi buku, klik tombol baca. 



 
 

k. Jika sudah selesai membaca, silahkan klik tombol panah kembali pada pojok kiri atas. 

 

3. I-Pusnas 

  

a. Akses halaman melalui link https://ipusnas.id/ 

 
 

b. Pilih platform sesuai perangkat yang digunakan untuk akses dan instal aplikasi di 

perangkat. 

 

 

https://ipusnas.id/


 
 

c. Masuk login form 

 
 

d. Pilih cara login, apakah menggunakan akun facebook atau akun email 

 

 



 
 

e. Beranda layar aplikasi iPusnas 

 
 

f. Untuk pencarian koleksi, isikan kata kunci pada form pencarian 

 
 

g. List hasil pencarian. Untuk melihat dan meminjam buku, bisa dilakukan dengan 

mengklik judul atau sampul buku. 



 
 

h. Pinjam buku 

  
 

i. Buku akan masuk kedalam rak buku kita dan dapat dibaca sewaktu-waktu. Untuk 

membaca koleksi yang sudah dipinjam, klik rak buku pada menu kanan atas. 

 
j. Klik sampul buku yang ingin dibaca 

 
 

k. Tampilan baca buku 



 
 

l. Untuk detail penggunaan iPusnas bisa dibaca di https://ipusnas.id/howto.html.  

 

4. Penelusuran melalui katalog Perpustakaan Nasional 

 Katalog koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan Nasional dapat diakses 

secara online melalui link https://opac.perpusnas.go.id/. Pada katalog ini hanya memberikan 

informasi koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan Nasional. Jika ingin membaca, 

maka harus berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Langkah-langkah 

pencarian koleksi perpustakaan nasional sebagai berikut: 

a. Masukkan kata kunci pencarian 

 
 

b. Pilih kategori pencarian. Pada kategori pencarian ini, kita dapat memilih jenis kata 

kunci yang telah kita masukkan. Kategori pencarian dibedakan menjadi judul, 

pengarang, penerbit, tahun terbit, subyek, subyek, BIB-ID, ISBN/ISSN/ISMN, dan 

semua kategori. 

 
 

c. Tentukan jenis bahan koleksi. Bahan koleksi merupakan bentuk material koleksi akan 

kita cari.  

https://ipusnas.id/howto.html
https://opac.perpusnas.go.id/


 
 

d. Setelah itu klik tombol “cari”. Hasil pencarian koleksi akan ditampilkan seperti gambar 

berikut: 

 
Pada jendela sebelah kanan, terdapat filter-filter pencarian yang dapat kita gunakan 

untuk menelusur lebih lanjut. 

e. Untuk pencarian lanjutan, pada katalog online perpustakaan nasional terdapat beberapa 

kategori yaitu pencarian berdasarkan jenis bahan, target pembaca, bahan, dan bentuk 

karya.  



 
 

4. Penelusuran Buku Digital di potal Morabind 

 MoraBind atau Ministry of Religious Affairs Book Indexing adalah sebuah portal 

akademik berisi katalog buku elektronik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. MoraBind diinisiasi dalam rangka mendorong 

profesionalisasi manajemen penerbit universitas, meningkatkan publikasi akademik karya 

peneliti dan dosen dalam bentuk buku elektronik, menjaga semangat produktifitas peneliti 

dan dosen dalam mewujudkan katalog terpusat dari seluruh karya buku elektronik yang 

tersebar di masing-masing PTKI serta menghadirkan aksesibitas publik terhadap karya-

karya peneliti dan dosen. 

 MoraBind sangat menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan aksesibilitas ilmu 

pengetahuan dan mendorong keterbukaan akses (open-access) terhadap produk 

pengetahuan yang diproduksi oleh PTKI. Buku yang tampil di MoraBind merupakan karya 

asli para dosen dan peneliti di lingkungan PTKI  sebagai bentuk tanggung jawab akademis 

dalam memperkaya pengetahuan masyarakat. 

 Data yang tampil di MoraBind merupakan hasil pengolahan metadata dari Open 

Monograph Press (OMP) yang dipasang oleh setiap PTKI. MoraBind mengadopsi teknologi 

Open Harvester System yang dibuat oleh Public Knowledge Project (PKP) serta 

menggunakan Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 

sebagai Protokol standar Pemanenan metadata4. Langkah-langkah untuk mengakses buku 

melalui morabind sebagai berikut: 

a. Masuk ke halaman morabind melalui link https://morabind.kemenag.go.id/  

 
 

                                                             
4 https://morabind.kemenag.go.id/about 

https://morabind.kemenag.go.id/


b. Masukkan kata kunci pencarian 

 
 

c. Lihat hasil pencarian dan klik judul untuk melihat detail hasil pencarian 

 
 

d. Untuk melihat sumber utama database penyedia buku dan ketersediaan file dalam 

format digitalnya bisa diakses melalui link yang terdapat di detail buku. 

 
e. Jika terdapat akses full text book nya, maka akan ditampilkan tombol pdf disamping 

kanan jendela browser 

 
f. Klik tombol PDF tersebut untuk melihat versi digitalnya 

 
 



 

Penelusuran Skripsi Online dan repository 

 Hampir setiap perguruan tinggi di Indonesia memiliki portal repository dan atau skripsi 

online. Repository institusi merupakan pusat deposit karya ilmiah yang dihasilkan oleh 

Lembaga tertentu.  

1. Menelusur Skripsi, tesis, disertasi dan Karya Ilmih yang dihasilkan oleh Civitas 

Akademika IAIN Kediri 

Selain koleksi yang berbasis tercetak, Perpustakaan IAIN Kediri juga mempunyai 

beberapa koleksi yang berbasis digital online. Salah satu koleksi tersebut adalah koleksi 

skripsi, tesis, disertasi online dan koleksi repository. Koleksi skripsi, tesis dan disertasi 

online yang disebut sebagai koleksi etheses merupakan koleksi-koleksi karya ilmiah 

yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa IAIN Kediri yang tidak dipublikasikan 

secara resmi. Sedangkan repository adalah koleksi-koleksi karya ilmiah baik non karya 

ilmiah mahasiswa yang dihasilkan oleh dosen, karyawan dan civitas akademika lainnya 

baik sudah dipublikasikan ditempat lain atau dalam format lain, ataupun yang tidak 

dipublikasikan. Untuk memudahkan deposit dan juga memudahkan akses terhadap 

koleksi-koleksi tersebut, maka dibuatlah wadah untuk menampung karya-karya 

tersebut dengan harapan bahwa koleksi-koleksi tersebut dapat dijadikan sebagai 

literatur pengembangan karya ilmiah. koleksi ini dapat diakses melalui alamat 

http://etheses.iainkediri.ac.id/  dan http://repository.iainkediri.ac.id/ . 

Untuk menelusur koleksi-koleksi yang ada di dalam kedua database tersebut, berikut 

langkah-langkah penelusurannya : 

a. Masuk ke aplikasi etheses atau repository online di alamat link 

http://etheses.iainkediri.ac.id/  dan atau http://repository.iainkediri.ac.id/. 

 

 
 

b. Di beranda depan terdapat menu : 

Simple Search : Untuk pencarian koleksi secara cepat berdasarkan judul yang 

dicari, pengarang atau tema. 

Latest Addition : berisi list koleksi-koleksi terbaru 

Search Repository : menampilkan beberapa model pencarian koleksi 

About this repository : berisi tentang informasi repository 

Policy Repository : berisi tentang informasi aturan main dalam repository. 

c. Selain terdapat list tampilan dihalaman utama, dalam beranda terdapat menu-menu 

untuk melihat fasilitas dalam database seperti : 

http://etheses.iainkediri.ac.id/
http://repository.iainkediri.ac.id/
http://etheses.iainkediri.ac.id/
http://repository.iainkediri.ac.id/


Statistics : yang digunakan untuk melihat statistik penggunaan koleksi. 

Browse : yaitu pilihan list koleksi berdasarkan tahun koleksi, subyek yang dibahas, 

devisions (fakultas, jurusan dan unit), dan pengarang koleksi. 

d. Form Login 

Koleksi etheses dapat diakses secara full text oleh semua orang kecuali bab paparan 

data, bab pembahasan dan halaman lampiran. Untuk dapat mengakses secara full 

text halaman tersebut harus mendaftar akun login dulu secara offline di ruang 

Repository Perpustakaan IAIN Kediri dengan membawa Kartu Mahasiswa IAIN 

Kediri yang masih aktif dan terdaftar secara aktif sebagai anggota perpustakaan. 

e. Penelusuran koleksi melalui menu Browse 

Menu browse terdapat di bawah header web. 

 

 
Penelusuran melalui menu browse ini dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu : 

 

Browse by Year. 

Yaitu menampilkan koleksi berdasarkan tahun terbit (cetak) koleksi skripsi. 

Koleksi yang dimiliki diurutkan berdasarkan tahun terbit dan terdapat informasi 

jumlah koleksi pada tahun tersebut. Misalkan saja pada tahun 2020 terdapat koleksi 

sebanyak 41 judul koleksi dengan keterangan 2020 (41).  

 

 
Untuk melihat koleksi-koleksi tahun 2020, klik pada angka tahun yang diinginkan 

dan secara otomatis akan menampilan koleksi tahun 2020 yang sudah terurut 

berdasarkan abjad. 



 
 

Browse by Subject 

Koleksi-koleksi yang diupload kedalam etheses diklasifikasikan menurut 

klasifikasi ANZSRC (Autralian and New Zealand Standard Research 

Classification). Standart ini digunakan untuk memudahkan pengelompokan judul 

koleksi berdasarkan tema-tema yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Untuk 

menelusur koleksi berdasarkan subyek yang dibahas, silahkan klik menu Browse 

by Subject.  

 

 
 

Seperti halnya browse by year, browse by subject menampilkan koleksi yang sudah 

dipilah-pilah berdasarkan tema tulisan dan menampilkan informasi jumlah koleksi 

yang membahas tema tersebut. Kemudian judul-judul yang terdapat didalamnya 

ditampilkan berurutan berdasarkan abjad. 



 
 

Browse by Devision 

Menu Browse by Devision mengelompokkan koleksi berdasarkan Fakultas dan 

kemudian di perinci lagi kedalam pengelompokkan berdasarkan program studi 

yang ada di IAIN Kediri.  

 
Tampilan browse by devision memuat informasi jumlah total koleksi yang ada di 

etheses IAIN Kediri, kemudian di perinci berdasarkan Fakultas dan kemudian 

diperinci lagi berdasarkan Program Studi. Informasi yang ditampilkan adalah 

informasi devisi (IAIN Kediri, Fakultas, Program Studi) beserta jumlah koleksi 

yang ada di etheses. Ketika di klik list yang ada, maka koleksi akan di perinci lagi 

berdasarkan tahun terbit koleksi. 

 



 
 

Dan kemudian koleksi dalam devisi dan tahun tersebut akan ditampilkan 

berdasarkan urutan abjad. 

 
 

Browse by Author 

Menu ini menampilkan koleksi berdasarkan pengarang yang diurutkan berdasarkan 

urutan abjad. 

 
 



f. Menu Simple Search 

Menu ini digunakan untuk pencarian secara cepat tanpa penggunaan parameter 

tertentu. Data yang ditampilkan adalah data yang memiliki kemiripan dengan kata 

kunci yang dimasukkan dalam kotak dialog pencarian. Misalkan saja pencarian 

koleksi dengan kata kunci “ekonomi”. 

 

 
Maka akan ditampilkan koleksi berdasarkan kata kunci “ekonomi” (bisa judul yang 

mengandung kata ekonomi, tema yang mengandung kata ekonomi dan lain 

sebagainya). Informasi juga menampilkan jumlah koleksi yang mengandung kata 

ekonomi. 

 
 

 

g. Menu Latest Edition 

Menu latest edition menampilkan list koleksi yang diupload dalam sat minggu 

terakhir.  

 
 

h. Menu Search Repository 

Menu ini merupakan fasilitas pencarian berdasarkan beberapa parameter yaitu : 



Document : Jenis dokumen. Dokumen dibagi menjadi beberapa kategori seperti 

artikel, book, book chapter, thesis dan lain sebagainya. 

Title : pencarian berdasarkan kata kunci judul. 

Creators : pencarian berdasarkan kata kunci pengarang. 

Abstracts : pencarian berdasarkan kata kunci yang ada dalam abstrak. 

Date : pencarian berdasarkan kata kunci tanggal atau tahun koleksi. 

Subjects : pencarian berdasarkan kata kunci tema. 

Item type : pencarian berdasarkan kata kunci type koleksi. 

Departement : pencarian berdasarkan kata kunci departemen (devision). 

Editors : pencarian berdasarkan kata kunci editor 

Status : pencarian berdasarkan kata kunci status publikasi 

Refereed : pencarian berdasarkan kata kunci reviewer 

Journal or Publication Title : pencarian berdasarkan kata kunci judul publikasi 

 
 

i. Menampilkan hasil pencarian 

Setelah proses pencarian selesai. Langkah selanjutnya adalah menampilkan koleksi 

yang dicari sesuai dengan yang diinginkan. Klik pada tulisan judul yang 

diinginkan. Informasi yang ditampilkan dalam halaman adalah judul koleksi, 

metadata (pengarang, penerbit, tahun dan lain sebagainya), list file digital, abstrak, 

tipe koleksi, subyek, devisi, dan beberapa item peblikasi karya ilmiah di etheses. 



 
 

Jika dalam list koleksi digital terdapat keterangan “Restricted to Registered users 

only” maka pemustaka tidak dapat mengakses file tersebut dan harus melakukan 

registrasi akses login untuk mengakses file tersebut. Jika keterangan koleksi 

“Restricted to Administrator only”, maka yang berhak mengakses hanya 

administrator level admin saja. Untuk menampilkan file digital koleksi, klik pada 

tombol download (…). 

 
 

2. Menelusur menggunakan portal Onesearch Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

(PTKI). 

 Portal Onesearch Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan one 

gate (pintu utama) dalam menelusur koleksi-koleksi yang dimiliki oleh perguruan 

tinggi Keagamaan. Didalam portal Onesearch Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

(PTKI) ini terdapat berbagai macam daftar koleksi mulai koleksi buku, jurnal, 

repository dan lain sebagainya. Kelemahan utama portal Onesearch Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam (PTKI) adalah belum adanya pemisahan terhadap tipe-tipe penyedia 

koleksi. 

a. Masuk ke portal onesearch  dengan alamat link https://ptki.onesearch.id/  

 

https://ptki.onesearch.id/


 
 

b. Ketikkan topik penelitian yang akan di cari. Misalkan saja topik tentang Pendidikan 

Anak Berkebutuhan Khusus. 

 
 

c. List Hasil Pencarian 

Pada jendela utama akan ditampilkan list hasil pencarian dengan kata kunci 

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus sebanyak 453 daftar koleksi. 

 

 
Selain menampilkan hasil pencarian, list juga memberikan alternatif judul atau 

topik yang berkaitan dengan topik Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan 

rincian dibawah ini: 

 

 
d. Hasil pencarian dapat dipersempit lagi dengan dengan mempersempit parameter 

pencarian berdasarkan: 

- Afiliasi 



 
- Institusi 

 
- Koleksi 

 
- Format 

 
- Pengarang 



 
- Bahasa 

 
- Tahun 

 
- Penerbit 

 
 

e. Menampilkan hasil pencarian 

Untuk menampilkan hasil pencarian dapat dilakukan dengan cara mengklik judul 

dalam list hasil pencarian. 

 
 

f. Hasil dari penelusuran tersebut akan ditampilkan seperti di bawah ini; 



 
 

g. Jika terdapat versi digitalnya, maka dapat diklik pada keterangan “Online Acces” 

 
 

h. Pada bagian kiri layar juga ditampilkan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan 

topik yang dicari. 

 
 

Penelusuran Jurnal Ilmiah 

 

1. Jurnal IAIN Kediri 



a. Masuk kehalaman Jurnal online IAIN Kediri melalui link https://jurnal.iainkediri.ac.id/ 

 
 

b. List hasil pencarian 

 
 

Pada list pencarian, metadata yang ditampilkan adalah Judul Jurnal, Volume dan Nomer 

Jurnal, Judul Artikel dan tombol akses ke makalah. 

 
 

c. Pada link sebelah kanan, terdapat pilihan akses. Apakah akses ke abstrak atau ke PDF 

file. Jika di klik abstract maka akan tampil sebagai berikut: 



 
 

Jika diklik tombol PDF, maka halaman akan menuju full text dari makalah. 

 
 

d. Jika menghendaki untuk mendownload file, klik link “Download this PDF File” yang 

ada diatas kotak preview. 

 

2. Moraref 

 MOREREF dalam portal akademik yang dibangun oleh Kementerian Agama 

Republik Indonesia yang dikelola oleh asosiasi jurnal, penerbit universitas, dan pusat 

penelitian di bawah administrasi naungan pendidikan tinggi (DIKTIS) di kementerian. 

Portal ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan, memfasilitasi digitalisasi dan indeksasi 

jurnal akademik yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga di bawah koordinasi Kementerian 

Agama RI. Jurnal-jurnal ini tidak hanya berfokus pada studi Islam atau studi agama, tetapi 

juga pada ilmu atau disiplin lain yang terkait dengan studi tersebut. MORAREF memiliki 

misi penting untuk menyebarkan pengetahuan di antara para peneliti dan membantu mereka 

membangun jaringan di antara mereka sekaligus untuk mengembangkan penelitian mereka. 

Dengan demikian, Kemenag membantu menciptakan lingkungan penelitian yang dinamis, 

kerjasama antar peneliti, dan kualitas akademik yang lebih baik, dan portal tersebut dapat 

menjadi standar kemajuan penelitian dan tulisan akademik di perguruan tinggi di bawah 

Kementerian Agama RI. Langkah-langkah untuk menelusur jurnal penelitian melalui portal 

moraref adalah sebagai berikut: 

a. Masuk keberanda moraref melalui link https://moraref.kemenag.go.id/  

https://moraref.kemenag.go.id/


 
 

Pada beranda depan ini memuat informasi tentang jumlah jurnal, jumlah artikel dan 

jumlah pengarang yang berkontribusi dalam moraref. 

b. Untuk melakukan pencarian secara cepat dapat dilakukan dengan memasukkan kata 

kunci pencarian pada kotak dialog pencarian. 

 
c. Tampilan list hasil pencarian sebagai berikut 

 
 

d. Scope pencarian dapat dibatasi melalui fasilitas yang terdapat di jendela sebelah kiri. 

- Pembatasan berdasarkan tahun publikasi 

 
- Pembatasan berdasarkan sumber jurnal (nama jurnal) 



 
- Pembatasan berdasarkan penerbit jurnal (lembaga) 

 
Kemudian klik tombol “Apply Filter” untuk membatasi pencarian artikel jurnal. 

 
 

e. Dalam list pencarian, kita bisa melakukan detail makalah dulu atau langsung melakukan 

download artikel. 

 
 

f. Jika melihat “view item” maka akan menampilkan abstrak terlebih dahulu sebelum 

melakukan download. Selain itu, pada view item juga diberikan link untuk mengakses 

artikel ke sumber jurnal secara langsung. 

 
 



 
 

g. Untuk mendownload artikel dapat dilakukan melalui link dibawah artikel. Sebelum 

mendownload, biasanya kita diperlihatkan preview dari artikel tersebut. 

 
 

h. Jika sudah yakin akan mendownload artikel tersebut, maka lakukan klik pada link 

“Download the PDF file” yang ada di atas layar preview. 

 
 

3. Menelusur melalui e-resources Perpustakaan Nasional 

 e-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan pemustaka dengan melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online (e-

Resources) seperti jurnal , ebook, dan karya-karya referensi online lainnya. Setiap anggota 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan telah memiliki nomor anggota yang 

sah, berhak memanfaatkan layanan koleksi digital online yang kami langgan (e-Resources). 



Langkah-langkah untuk mengakses koleksi yang dimiliki oleh e-resources Perpustakaan Nasional 

ini adalah: 

a. Masuk kehalaman e-reources melalui link https://e-resources.perpusnas.go.id/ 

 
 

b. Jika belum terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional maka kita harus 

mendaftarkan diri dulu melalui link https://keanggotaan.perpusnas.go.id/ dan klik 

tombol daftar. 

 
 

c. Centang pada persyaratan pendaftaran 

 
 

d. Isi formulir pendaftaran 

https://e-resources.perpusnas.go.id/
https://keanggotaan.perpusnas.go.id/


 
 

e. Jika sudah terdaftar bisa langsung melakukan login ke e-resources  

 

 
 

f. Untuk mencari koleksi dapat dilakukan melalui form pencarian di beranda 

 
 

g. List hasil pencarian 



 
 

h. Untuk menampilkan fulltext dari artikel dalam list, silahkan klik tautan yang ada 

dibawah cantuman detail koleksi 

 
 

i. Setiap tampilan dari detail cantuman akan menampilkan link yang berbeda karena e-

resources memberikan link yang berbeda-beda pada sumber artikel tersebut. Sebagai 

contoh pada list yang pertama akan memberikan link DOAJ nya saja dan pada list yang 

ketiga bisa langsung mendownload ke PDF Full Text. 

 



 
 

 
 

j. Untuk penelusuran lebih lanjut di e-resources Perpustakaan Nasional dapat melihat di 

menu panduan e-Resources. 

 



 

4. Portal Garuda 

 Portal Garuda merupakan suatu gerbang penelusuranterhadap publikasi ilmiah di 

Indonesia. langkah-langkah dalam mencari literatur dalam portal garuda adalah sebagai 

berikut: 

a. Masuk kehalaman portal garuda melalui link https://garuda.ristekbrin.go.id/  

 
 

b. Pada halaman utama portal terdapat statistik koleksi yang diindeks oleh portal garuda 

yang meliputi jumlah artikel, jumlah penerbit, jumlah jurnal, jumlah artikel konferensi 

dan jumlah subyek. 

 
c. Pencarian artikel dilakukan dengan memasukkan kata kuci pada form pencarian. 

 
d. List hasil pencarian 

 
 

e. Hasil pencarian juga dapat difilter agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Terdapat dua 

filter yang dapat digunakan yaitu filter “Download PDF Only” dan filter berdasarkan 

tahun. 

https://garuda.ristekbrin.go.id/


 
f.  Fasilitas untuk mendownload artikel terdapat dibawah detail artikel 

 

 
 

 

5. Google Scholar 

 Google scholar adalah layanan yang dikembangkan oleh google untuk melakukan 

pencarian publikasi karya ilmiah. Google schoolar akan membantu seseorang 

mengidentifikasi penelitian paling relevan dari seluruh penelitian akademis. Google 

schoolar bertujuan menyusun artikel seperti yang dilakukan peneliti, dengan 

memperhatikan kelengkapan teks setiap artikel, penulis, publikasi yang menampilkan 

artikel, dan frekuensi penggunaan kutipan artikel dalam literatur akademis lainnya. langkah-

langkah untuk mengakses google scholar adalah: 

a. Masuk ke halamana depan google scholar melalui link https://scholar.google.com/.  

https://scholar.google.com/


 
 

b. Masukkan kata kunci pencarian. Kata kunci pencarian bisa berupa tema, judul artikel, 

pengarang dan lain sebagainya. 

 
c. List hasil pencarian. Jika terdapat keterangan [PDF] … di sebelah kanan jendela, maka 

artikel tersebut memiliki artikel versi digital. 

 

 
 

d. Untuk mengakses judul artikel, bisa langsung melalui link atau judul dalam list. 

 



Penutup 

 Pencarian sumber-sumber referensi melalui media online harus merujuk pada penyedia 

yang terpercaya. Dengan merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya, maka artikel atau 

sumber referensi yang didapatkan juga mempunyai kualitas yang bagus. Tidak semua penyedia 

artikel-artikel ilmiah merupakan penyedia layanan berbasis profit, namun masih banyak 

penyedia artikel yang berbasis sumber terbuka, sehingga peneliti dapat memperoleh artikel-

artikel berkualitas guna menunjang penelitian yang dilakukan. 
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